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 تعالی بسمه

 اصفهان منطقه - شهر توسعهبرنامه  شورای راهبریجلسه تصور

ساختمان شهرداری  –تاالر شورای شهر  مکان جلسه: 55 -51ساعت  55/51/79شنبه  زمان جلسه: 5 شماره جلسه:
 مرکزی

  دستور جلسه:الف( 
 ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته توسط مشاور در دو هفته گذشته . – 5
 ارائه برنامه عملیاتی مشارکت سهم داران. – 2
 ارائه گزارش مشاور در ارتباط با بندهای زیر از شرح خدمات که مهلت زمانی انجام آن ها به پایان رسیده است: – 1
 بررسی های مقدماتی میدانی و اسنادی.-
 وسعه شوند.تدقیق و شناسایی گروه های سهم دار موجود و بالقوه که میتوانند وارد برنامه ت-
 شناسایی قلمرو فضایی برنامه توسعه .-
 نهایی کردن آیین نامه داخلی شورا. – 4

 
 :اعضای جلسهب( 

 پور )کارشناس مرکز مالکی ، احسانعمران(شهرسازی، معماری و شیرین طغیانی )رئیس کمیسیون  :)رئیس جلسه( اصفهان شورای شهر
 )ارتباطات و امور بین الملل شایان نژاد )کارشناس(علیرضا روحانی(هاپژوهش

 رئیس ادارهمحمد بنائیان )معاون شهرسازی و معماری اداره کل(، علی هنردان ) )دبیر جلسه(: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
زی و کارشناس معاونت شهرسابخشی ) ابوذر(، معاونت شهرسازی و معماری (، زینب قزاقی )کارشناستوسعه شهری و معماریهای طرح

 فاطمه فرازبخت)کارشناس معاونت شهرسازی و معماری(معماری(
 محمد ظهرابی )کارشناس معاونت علی، معاونت شهرسازی و معماری(رییس اداره طرح های تفصیلی جواد کرباسی ) :شهرداری اصفهان

 بهروز شجاعی)شورای اطالع رسانی(مصطفی دهقانی)کارشناس(شهرسازی و معماری(
 زیبا زارعی)مشاور( (اقتصادی امور کمیسیون رییسروح اهلل چلونگر ) ن اصفهان:اتاق اصناف استا 
 (شهری برند و گردشگری کمیسیون دبیرسحر امینی ) اصفهان: استان بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق 

 :مهدی هراتیان فر )کارشناس( اتاق صنعت و معدن 
 :کارشناس( رحمت اهلل زمانی جهاد کشاورزی استان اصفهان( 
 :غایب خانه کارگر استان اصفهان 
 :غایب خانه کشاورز استان اصفهان 
 :(اصفهان شهرستان زیست محیط رییسمحمود قهرمانی ) سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
 نهاد تحت نظر استانداری(های مردم)نماینده منتخب سازمان قهرائی علی نهاد:های مردمسازمان 
  مجید زمانی )کارشناس( ریزی استان اصفهان:و برنامهسازمان مدیریت 
 :(شهری توسعه هایطرح بررسی و طراحی گروه مسئولفر )سید سهیل موسوی سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان 

 غایب: )از کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی( :ریزی استانشورای برنامه 

 :غایبدفتر امور اجتماعی استانداری 
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 رو: وزارت نی 

 :سید محسن صالح )مدیر دفتر فنی( شرکت آبفای شهر اصفهان 
 مهرنوش هادی)کارشناس((رودخانه مهندسی دفتر کارشناسمحمدرضا رهرو ): ای استان اصفهانشرکت آب منطقه 

 :اقوامی)مشاور( شادان پروند )کارشناس(،عارف (و معماری ریزی شهریطرحمدیرکل دفتر ) گوهریکامبیز مشتاق وزارت راه و شهرسازی 
 سعید ایرانفر )کارشناس(

 :حسین بهرامی)کارشناس((مسئول دفتر اصفهانپور )کاوه اسد شرکت مشاور نقش محیط، 

  :خبرنگار ایمنا(،  شهین اصالنیاصحاب رسانه( 

 ت(خالصه مباحث جلسه پنجم

 رود در جلسات مطرح شود.مشکالت زاینده 

  شود.ده و تا جلسه آتی رونمایی میطراحی سایت برنامه توسط شهرداری شروع ش 

 دهند.ها به سختی پاسخ میهای مختلف توسط شهرداری در حال بررسی است. دستگاهفهرست مطالعات از ارگان 

 گرفته توسط مشاور در دو هفته گذشته ارائه شد.گزارش اقدامات صورت 

 ف تاکید شد.بر استفاده از ظرفیت همه اعضای شورای راهبری در برگزاری جلسات مختل 

 داران جلسات موضوعی دقت بیشتری بعمل آید.الزم است در انتخاب و دعوت از سهم 

 ها توسط مشاور مطرح شد.های بوجود آمده در جلسه گردشگری و راهکارهای مواجه با آنچالش 

 بندی اقدامات مشارکتی ارائه گردید.برنامه زمان 

 ایند تهیه برنامه مطرح شد.پیشنهاد تهیه فیلم مستند و کتاب مستند از فر 

 ها توضیحاتی ارائه شد.بندی جلسات کمیسیوندرخصوص برنامه زمان 

 هایی مطرح شد که قرار شد تا ربط پرسشهای سازمانی نهادهای ذیهای برنامه و ارتباط برنامه با برنامهدر ارتباط با خروجی
ریزی و میزان توسعه شهر در برنامه -عمودی و افقی -)سازوکار اثرگذاری جهت  ها پاسخ داده شودجلسه بعد به آن

ها بخواهند مشارکت کنند چگونه دیده شده است؟ برای اینکه زیرساخت -های شهری همچون شبکه آب و فاضالب زیرساخت
 های برنامه اصفهان تبعیت کنند؟(آنها باید پتانسیل بالقوه را اعالم کنند؟ یا اینکه مجبور هستند از سیاست
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 ( مصوبات جلسه:ث
 بندی ارایه شده به شرح زیر با رای اکثریت اعضا به تصویب رسید:زمان .5

 

 

 

 
 

 

 
 
 داران موضوعات مختلف تا جلسه آینده تهیه گردد.فهرست اولیه سهم .2
 بندی برگزاری جلسات موضوعی به همراه محل برگزاری جلسات تا جلسه آینده تهیه گردد.زمان .1

 

 

 






